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กลวิธีการแปลนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ 
Strategies for translating bilingual stories Thai-English 

 
เสาวณี ทับเพชร1, 

อติเทพ ตาวัน2  
 
บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง “กลวิธีการแปลวรรณกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโวหารภาพพจน์จากนิทานสำหรับเด็ก 
จำนวน 3 เรื่องที่ได้รับ การแปลเป็นภาษาอังกฤษ จากนิทานสำหรับเด็ก  นิทาน 2 ภาษาไทย - อังกฤษ 1. ก๊วนเพื่อดิสนีย์บุก
ปราสาท แฟรงเกนสไตน์ 2. สี่ดรุณีจอมซนแห่งโลกดิสนีย์ 3. ผจญแดร็กคูลา ราชาผีดูดเลือด ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้โวหาร
ภาพพจน์หลัก 3 ประเภท โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. อุปมาอุปไมย (Simile) 2. อุปลักษณ์ (Metaphor) และ 3. บุคลาธิษฐาน 
(Personification) กลวิธีที่ใช้ในการแปลโวหารภาพพจน์ส่วนใหญ่จะรักษาโวหารไว้ให้คล้ายคลึงต้นฉบับมากที่สุด มีเพียงบาง
กรณีที่โวหารเปลี่ยนรูปไปแต่ยังคงภาพพจน์ไว้ได้เหมือนเดิม นับว่าเป็นการรักษาความเท่าเทียมไว้ได้ในระดับดี  ผู้วิจัยได้แสดง
ทัศนะผ่านข้อเสนอแนะสองส่วน ในส่วนแรกเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านและการแปลวรรณกรรมออกสู่สากล และในส่วนที่
สองนั้นเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 
คำสำคัญ: กลวิธีการแปล, นิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ 
 
Abstract 
 An article titled "Literary Translation Strategies" examined the stylistic images in three children's 
fairy tales, bilingual tales, Thai-English 1. Frankenstein: featuring Mickey and Donald. 2. Little women featuring 
Minnie and Daisy 3 .  Dracula featuring Mickey and Donald. The results of the research revealed that there 
were 3  main types of stylistic use, in descending order as follows: 1 .  Simile, 2 .  Metaphor, and 3 . 
Personification. It will keep the stylistics as similar to the original as possible. There are only some instances 
where the stylists have changed but the image remains the same. This is to maintain equality at a good 
level. The researchers expressed their views through a two-part recommendation. The first part is about 
promoting reading and international translation of literature and the second part is a recommendation for 
further research. 
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1. บทนำ 
 ความสำคัญของการศึกษานิทาน 2 ภาษา เด็กควรได้เรียนตั้งแต่ก่อนวัยเรียนโดยส่วนใหญ่พ่อแม่ญาติอ่านให้ฟังและ
ให้เด็กดูภาพประกอบซึ่งมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในแง่การส่งผ่านความคิดและมุมมองต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโลกรอบตัวเด็กผ่าน
ทางกลไกของภาษาและรูปภาพการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านหนังสือไปเกิดขึ้นแก่เด็กเป็นหน้าที่และคว ามรับผิดชอบอัน
สำคัญยิ่งของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมให้เขาเป็นคนดีทั้งกายวาจาใจและสติปัญญา
อันประกอบด้วยมีความรู้ดีมีพลานามัยที่สมบูรณด์ีสามารถแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม (เยาวพา เตชะอุปต์, 
2551) เด็กปฐมวัยเป็นช่วงระยะที่มีพัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงามอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ภาษาของเด็กเกิดจากการที่เดก็ได้
ฟังและมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้อื่นโดยมีส่งเร้าเช่นภาพฟังเพลงดูภาพจากนิทานเด็กจะสนใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น
อยากซักถามด้วยคำถามแบบเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น (วิลาวัลย์ โชต์เบญจมาภรณ์, 2542)  
 ดังนั้นแนวทางในการส่งเสริมภาษาสำหรับเด็กให้เด็กได้มีโอกาสฝึกการพูดฝึกการฟังฝึกการอ่านตลอดจนการฝึกให้
เด็กช่วยกันลำดับเรื่องราวที่ได้ฟังเช่นเมื่อเด็กฟังนิทานที่ครูเล่าแล้วฝึกให้เด็กเล่าเรื่องราวที่ฟังเปิ ดโอกาสให้เด็กพูดสนทนา
ซักถามแสดงความคิดเห็นร่วมกันหรือจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมบทบาทสมมุติประกอบการเล่านิทานการจัด  
สภาพแวดล้อมการสนับสนุนหรือการสร้างแรงจูงใจที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ภาษาของเด็กสิ ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เด็กเกิด
ประสบการณ์ในการเรียนรู้ความหมายของคำเรื่องราวนั้น ๆ และสามารถพัฒนาภาษาในการพูดสื่อความหมายกบัผู้อื่นได้ดีขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) การจัดกิจกรรมโดยใช้นิทานนับเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เด็กสนใจเด็กทุกคน
ชอบฟังนิทานโดยเฉพาะเด็กอายุระหว่าง 5-6 ปีจะสนใจกับสิ่งภายนอกมากขึ้นมีอารมณ์ขันรักสนุกชอบฟังนิทานต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์พูดได้  
 การแปลวรรณกรรมที่มุ ่งเน้นความสละสลวยและการถ่ายทอดความหมายมากกว่าการรักษาโครงสร้างทาง
ภาษาต้นฉบับ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโวหารภาพพจน์ (Figurative Language) ซึ่งพบมากในงานวรรณกรรม โดยส่วนใหญ่จะไม่
สามารถแปลตามตัวอักษรได้ ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแปลผ่านการตีความ โวหารภาพพจน์แบ่งออกเป็นประเภท
ต่าง ๆ นามนัย (Metonymy) อนุนามนัย (Synecdoche) อุปมาอุปไมย (Simile) อุปลักษณ์ (Metaphor) บุคลาธิษฐาน 
(Personification) อธิพจน์ (Hyperbole) สัทพจน์ (Onomatopoeia) ปฏิพจน์ (Paradox) การเลี่ยงคำไม่สุภาพ (Euphemism)  
 ดังนั้นผู้วิจัยต้องการศึกษาโวหารภาพพจน์ของนิทานสองภาษาโดยศึกษาประเภทต่างๆของโวหาร และแยกประเภท
ของกลวิธีการแปล โดยนำกลวิธีการแปลขยายความมาช่วยเสริมให้ได้ความหมายที่สมบูรณ์ นอกจากน้ียังมีเพื่อช่วยให้ผู้อ่านใน
วัฒนธรรมภาษาแปลสามารถจินตนาการภาพพจน์ได้ไม่ต่างไปจากผู้อ่านใน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโวหารภาพพจน์จากนิทานสำหรับเด็ก 
 
3. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ประเภทของการแปลและโวหารภาพพจน์ 
  Newmark (1988) ได้แบ่งประเภทของการแปลออกเป็น 2 ประเภทหลัก โดยแบ่งแยกประเภทดังกล่าวจาก
การเน้นภาษาต้นฉบับและภาษาแปล ดังนี้ 1. การแปลแบบเน้นการรักษาภาษาต้นฉบับ (Source Language - SL emphasis) 
2. การแปลแบบเน้นความเข้าใจของผู้อ่านในภาษาเปูาหมาย (Target Language – TL emphasis) ในทำนองเดียวกันนั้น 
Larson (1998) ได้แบ่งแยกประเภทการแปลออกเป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน คือ การแปลแบบตรงตัว และการแปลแบบอิสระ 
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ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับ Newmark (1988) กล่าวคือ การแปลแบบตรงตัวเน้นภาษาต้นฉบับ ส่วนการแปลแบบอิสระจะเน้น
ภาษาปลายทาง ซึ่ง Larson (1998) ได้แสดงให้เห็นถึงแผนภูมิของแบบจำลองชนิดของการแปล 7 ประเภทย่อย ดังนี้การแปล
แบบ Very literal เป็นการแปลที่รักษาความเป็นต้นฉบับของภาษาต้นฉบับไว้ในภาษาแปลทั้งหมด โดยไม่ต้องการจะเน้นหรือ
สื่อถึงความหมายมากเท่ากับการแปลให้ตรงตัว Larson (1998) กล่าวว่าระดับการแปลที่เป็นเป้าหมายของผู้แปลมากที่สุด คือ
ระดับ Idiomatic เพราะแปลแล้วเป็นภาษา ซึ่งสละสลวยเป็นธรรมชาติ สรุปได้ว่าชนิดของการแปลสามารถจำแนกได้หลาย
ประเภทย่อย แต่หลักๆ แล้วสามารถจำแนกเป็น 2 ชนิดดังต่อไปนี ้
   1. การแปลแบบเอาคำ คือ การแปลที่เน้นภาษาต้นฉบับ ผู้แปลจะต้องคำนึงไวยากรณ์หรือลักษณะทาง
ภาษาศาสตร์ (form) รวมถึงรักษารูปแบบของโครงสร้างของของภาษาต้นฉบับไว้ เพื่อความแม่นยำในการแปล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Larson (1998, p.17-23) ที่เรียกการแปลประเภทนี้ว่า Form-based Translation หรือเรียกว่าการแปลแบบตรงตัว 
ซึ่งหาก 2 ภาษาคู่ฉบับที่จะแปลไม่มีความใกล้เคียงกันก็จะเกิดปัญหาในการแปลได้ ในทำนองเดียวกัน แนวคิดของ Newmark 
(1988) เรียกการแปลลักษณะนี้ว่า SL emphasis ซึ่งประกอบด้วย Word-for-word หรือเรียกว่าการแปลคำต่อคำ และ 
Literal translation หรือการแปลโดยพยัญชนะ ซึ่งเป็นการแปลที่ยึดโครงสร้างพื้นผิว (Surface Structure) การแปลแบบเอา
คำนั้นจะมีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับภาษาต้นฉบับสูง เหมาะกับการแปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สัญญา เป็นต้น 
   2. การแปลแบบเอาความ คือ การแปลที่เน้นความหมายของภาษาต้นฉบับโดยให้ความสำคัญกับความ
สละสลวยของภาษาปลายทาง Newmark (1988) เรียกการแปลลักษณะนี้ว่า TL emphasis ซึ่งสอดคล้องกับการแปลแบบ 
Meaning-based Translation ของ Larson (1998) หรือที ่เร ียกว่า Idiomatic translation ซึ ่งเป็นการแปลที ่พยายาม
ถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นฉบับไปสู่ภาษาแปลอย่างเป็นธรรมชาติการแปลประเภทหลังนี ้จึงเหมาะกับการแปล
วรรณกรรมที่มุ่งเน้นความสละสลวยและการถ่ายทอดความหมายมากกว่าการรักษาโครงสร้างทางภาษาต้นฉบับ ยิ่งไปกว่านั้น
ยังมีโวหารภาพพจน์ (Figurative Language) ซึ่งพบมากในงานวรรณกรรม โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถแปลตามตัวอักษรได้ 
ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแปลผา่นการตคีวาม โวหารภาพพจน์แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ (Larson 1998; อวยพร 
พานิช และคณะ 2553) ดังต่อไปนี้  
    นามนัย (Metonymy) คือ การใช้คำหรือวลีที ่บอกลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ ่งหนึ่งด้วยสิ่งที่
เกี่ยวข้องกันในเชิงพื้นที่ เชิงเงื่อนเวลา เชิงเหตุผล หรือนำลักษณะเฉพาะเชิงสัญลักษณ์บางส่วนมาแทนสิ่งหนึ่งทั้งหมด โดยพบ
ได้ทั้งในวรรณกรรมหรือในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เช่น เก้าอี้ หมายถึง ตำแหน่ง (ในวลี “แย่งเก้าอี้กัน”) ชื่อ หมายถึง 
ช่ือเสียง (ในวลี “เสียชื่อ”) ลอนดอนมีการเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนในกรุงลอนดอนมีการเลือกตั้ง 
    อนุนามนัย (Synecdoche) คือ การเปรียบเทียบโดยนำส่วนย่อยที่มีลักษณะเด่นของสิ่งหนึ่ง มากล่าว
แทนสิ่งใหญ่กว่าหรือองค์รวมที่ต้องการกล่าวถึง เช่น ชายคา หมายถึง บ้าน  (เช่น ไม่ต้องการให้เขามาร่วมชายคา)  หัวใจ 
หมายถึง ตัวคน (เช่น หัวใจเปล่าเปลี่ยวย่อมต้องการคนดูแล)อุปมาอุปไมย (Simile) คือการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งที่ไม่ใช่
ประเภทเดียวกัน แต่มักมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยจะใช้เมื่อต้องการเน้นย้ำลักษณะเด่นของสิ่งนั้น เพื่อให้เห็น
ภาพได้ตรงกันอย่างชัดเจน มักใช้คำว่า ดุจ ดั่ง ราวกับ เปรียบดัง เสมอ เหมือน ประดุจ เทียบเทียม ยกตัวอย่างเช่น น้ิวเรียวยาว
เหมือนลำเทียน เยือกเย็นดุจราชินีน้ำแข็ง ขาวราวกับหิมะ เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ 
    อุปลักษณ์ (Metaphor) คือ การใช้คำหรือสำนวนในการเปรียบเทียบ โดยนำลักษณะของสิ่งหนึ่งมา
เปรียบ คล้ายกับอุปมาอุปไมย แต่จะไม่ใช่การกล่าวเปรียบที่มีคำเทียบเหมือนอุปมาอุปไมย เพราะจะปรากฏร่วมกับคำว่า 
“เป็น” และ “คือ” หรืออาจจะต้องมีการตีความประกอบร่วมด้วย เช่น คุณเป็นดวงดาวส่องทางให้ผม เขาคือซุปเปอร์แมน  
เธอเป็นดอกฟา้ ฉันเป็นหมาวัด  
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บุคลาธิษฐาน (Personification) คือ การทำให้สิ่งไม่มีชีวิต เช่น สิ่งของ ธรรมชาติ ความคิด หรือ
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คนแสดงอาการหรือกระทำเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิต มักใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์และแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหว เช่น ฟ้า
ร้องไห้ เหล่าดอกไม้พากันเริงระบำ ซากอิฐสะอื้น 

อธิพจน์ (Hyperbole) คือ การกล่าวเกินจริง เพื่อเป็นการเน้นย้ำ และทำให้เห็นภาพชัดขึ้น หรือ
สะเทือนอารมณ์มากขึ้น เช่น หนาวจะตายอยู่แล้ว ร้อนตับแตก ร้องไห้จนน้ำตาท่วมฟ้า 

สัทพจน์ (Onomatopoeia) คือ การใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น เสียงร้องของสัตว์ ซึ ่งแต่ละ
ประเทศใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน เช่น แมวร้องเหมียวๆ นกร้องจิ๊บๆ ฝนตกเปาะแปะ  

ปฏิพจน์ (Paradox) คือ การเปรียบเทียบโดยใช้คำที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือขัดแย้งกันมากล่าว
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนกัน เช่น ไฟเย็น หิมะเดือด 

การเลี่ยงคำไม่สุภาพ (Euphemism) คือ การหลีกเลี่ยงคำไม่สุภาพหรือคำที่ไม่พึงปรารถนา โดยใช้คำ
หรือวลีอื่นมาใช้แทน เพื่อลดความโจ่งแจ้ง เช่น คำว่า ตาย เลี่ยงมาใช้คำว่า เสีย ไปสวรรค์ ไปสู่สุคติหรือถึงแก่กรรม แก่ เลี่ยงมา
ใช้คำว่า อาวุโส คำว่า เด็กปัญญาอ่อน เลี่ยงมาใช้คำว่า เด็กพิเศษ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 วิธีดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  1. ศึกษาการใช้ด้านการใช้ภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา (Simile) อุปลักษณ์ (Metaphor) บุคลาธิษฐาน (Personification) 
อติพจน์ (Hyperbole) และนามนัย (Metonymy) 
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะการใช้คำการใช้โวหาร การใช้ภาพพจน์ในนวนิยายและบทละครโทรทัศน์ เรื่อง
ผู้ดีอีสานว่ามีส่วนเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร จากนิทานเรื่อง Frankenstein: featuring Mickey and Donald เขียนโดย 
Tea Orsi แปลโดย น้ำฝน แสงเป๋า 2. Little women featuring Minnie and Daisy เขียนโดย Tea Orsi แปลโดย ปิยะดา 
น้อยผา 3. Dracula featuring Mickey and Donald เขียนโดย Tea Orsi แปลโดย พรนภัส วงษ์ประกอบ โดยศึกษาจำนวน
ทั้งหมด 20 บท โดยศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปล  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเป็นตารางการวิเคราะห์กลวิธีการแปลโวหารโดยเครื่องมือ ที่ใช้
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนท่ีบันทึกข้อมูลประโยคภาษาต้นฉบับท่ีพบการใช้ภาพพจน์ 2) ส่วนท่ีบันทึกข้อมูลภาษาฉบับ
แปลเป็นภาษาไทยของการใช้ภาพพจน์นั้น 3) ส่วนของกลวิธีการแปล และ 4) ส่วนของการวิเคราะห์กลวิธีการแปล ดังแสดงใน
ตารางที ่1-5 
 
5. ผลการศึกษา 
 จากข้อมูลวิจัย พบว่ามีการใช้โวหารภาพพจน์หลักๆ 3 ประเภทเท่านั้น โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 1. อุปมาอุปไมย 
(Simile) 2. อุปลักษณ์ (Metaphor) และ 3. บุคลาธิษฐาน (Personification) กลวิธีที่ใช้ในการแปลโวหารภาพพจน์ส่วนใหญ่
จะรักษาโวหารไว้ให้คล้ายคลึงต้นฉบับมากท่ีสุด มีเพียงบางกรณีที่โวหารเปลี่ยนรูปไปแต่ยังคงภาพพจน์ไว้ได้เหมือนเดิม 
  1. บุคลาธิษฐาน (Personification) 
   บุคลาธิษฐาน (Personification) คือ การทำให้สิ่งไม่มีชีวิต เช่น สิ่งของ ธรรมชาติ ความคิด หรือสิ่งมีชีวิตที่
ไม่ใช่คนแสดงอาการหรือกระทำเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิต มักใช้เพื่อสื่อถึงอารมณ์และแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหว เช่น ฟ้าร้องไห้ 
เหล่าดอกไม้พากันเริงระบำ ซากอิฐสะอื้น 
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ตาราง 1 การแปลโวหารภาพพจน์ (บุคลาธิษฐาน) 
ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 

ใต้ดาดฟ้าเรือ โดนลัต์ วอลตัน เปด็
หนุ่มผู้ยากจน กำลังเขียนจดหมายถึง
เดซี่ เม็ก ผู้เป็นที่รักของเขา 

Below deck, the young Donald Walton, a 
penniless duck, was writing a letter to his 
beloved Daisy Meg 

อุปมาอุปไมย 
เหมือน= , เปรียบ 

เขาไมเ่พียงแต่ตัวใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิต
ธรรมดาๆ เล็กน้อยเท่าน้ัน...แต่เขาตัว
ใหญ่กว่ามาก! จริงๆกเ็รียกว่าใหญ่
ยักษเ์ลยล่ะ 

He wasn’t only a little bigger than regular 
beings…but a lot bigger! Actually, giant! 

อุปมาอุปไมย 
1. Aposohive noun,  
ยักษ ์

เราก็พบสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารตนนัน้
ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ ตื่นตระหนกราวกับ
เด็กน้อย 

We found that poor creature, hiding among 
the bushes, as scared as a baby. 

เปรียบเทยีบวัสดสุรา้งขึ้น
จากสิ่งไมม่ีชีวิตให้เป็น
สิ่งมีชีวิต โดยเปรียบเทียบ
เป็นเด็กน้อย 

 
  2. การใช้สัญลักษณ์ (Symbol) 
   สัญลักษณ์ คือคำที่มีความหมายอย่างหนึ่งแต่นำไปใช้แทนความหมายอีกอย่างหนึ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการ
กล่าวถึงคำนั้นๆโดยตรง 
 
ตาราง 2 การแปลโวหารภาพพจน์ (การใช้สัญลักษณ์) 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 
แน่นอนค่ะ มินนี่เบทตอบ เพื่อนๆ 
ของมิกกี้พากันปล่อยโฮด้วยความสุข 

Mickey’s friends burst into tears of 
happiness. 

การใช้สัญลักษณ์ เปรียบเทียบนำ้ตา  
= แห่งความสุข 

 
  3. อุปมาอุปไมย (Simile) 
   เป็นโวหารภาพพจน์ที่พบมากที่สุด อันประกอบด้วยการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทเดียวกัน 
แต่มักมีลักษณะเฉพาะที่เหมือนหรือคล้ายกัน โดยพบการใช้คำว่า เหมือน ดูเหมือน ราว ราวกับ คล้าย เสมือน ประดุจ ซึ่งแปล
เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำว่า like, as if, as though และ as … as 
 
ตาราง 3 การแปลโวหารภาพพจน์ (อุปมาอุปไมย) 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 
เขาไมเ่พียงแต่ตัวใหญ่กว่าสิ่งมีชีวิต
ธรรมดาๆเล็กน้อยเท่าน้ัน...แต่เขาตัว
ใหญ่กว่ามาก! จริงๆกเ็รียกได้ว่าใหญ่
ยักษ์เลยละ! 

He wasn’t only a little bigger than regular 
beings…but a lot bigger! Actually, a giant! 

อุปมาอุปไมยเหมือน= like 

มิกกี้บอก “พอเธอได้พบเขา เธอก็
แทบจะกรีดร้องออกมา” 

When she saw him, she almost screamed. 
อุปมาอุปไมยดูเหมือน 
= almost creamed 
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ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 
โดนัลด์และเฟทรี่ตะโกนด้วยความ
ประหลาดใจพร้อมๆกัน พวกเขาสะดุ้ง
โหยงราวกับเพิ่งจะเห็นวิญญาณสอง
ตนมา 

Donald and Fethry yelled in surprise at the 
same time, leaping up as if they had just 
seen two ghosts. 

อุปมาอุปไมยราวกับ 
= as if 

โชคยังดีที่กูฟฟี่ก็มากับฉันหลังจากที่
ค้นหากันหลายรอบ เราก็พบสิ่งมีชวีิต
ที่น่าสงสารตนนั้นซ่อนอยู่ในพุ่มไม ้ตื่น
ตระหนกราวกับเด็กน้อย 

Luckily, Goofy came with me, and after 
much searching, we found that poor 
creature, hiding among the bushes as 
scared as a baby. 

อุปมาอุปไมย 
เหมือน= as scare as 

เขาคิดถึงท้ังคู่พอๆกับที่คิดถึงโดนลัด์
และเฟทรี ่

He missed them as much as missed Donald 
and Fethy. 

อุปมาอุปไมย 
ราวกับ= as much as 

 
  4. อัพภาส  
   อัพภาส คือ คำท่ีพยางค์แรกกับพยางค์ท่ีสองใช้พยัญชนะต้นเดียวกัน และสระของพยางค์แรกเป็นสระ/อะ/ 
เช่น ยะยิ้ม, ระริก, ถะถั่ง บงเนื้อก็เนื้อเต้น พิศเส้นสรรีัว ทั่วร่างและทั้งตัว ก็ระริกระริวไหว 
 
ตาราง 4 การแปลโวหารภาพพจน์ (อัพภาส) 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 
เขาแสดงความสนอกสนใจกิจกรรม
ธรรมดาทุกชนิด ฉันก็เลยสอนเขาเต้น 
ละเลียดกินซุปแบบสภุาพ0...เอ่อ 
อย่างน้อยฉันก็พยายามแล้วนะ่ 

He showed interest in every kind of normal 
activity, so I taught him to dance and to sip 
soup in a polite way…well, at least I tried,’ 

อุปมาอุปไมย 
เหมือน= ละเมียด 

 
  5. อุปลักษณ์ (Metaphor)  
    เป็นการใช้คำหรือสำนวนในการเปรียบเทียบ โดยนำลักษณะของสิ่งหนึ่งมาเปรียบ โดยจะปรากฏร่วมกับคำ
ว่า “เป็น” และ “คือ” หรืออาจจะต้องมีการตีความประกอบร่วมดว้ย โวหารภาพพจน์ประเภทน้ีพบเป็นอันดับที่สอง โดยมีการ
ใช้คำว่า “คือ” และ “เป็น” หรืออาจจะละคำดังกลา่ว ซึ่งคำกริยา “คือ” และ“เป็น” น้ี เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะอยู่ใน
รูปกริยา verb to be และ/หรือ มีการแปลโดยปรับโครงสร้างไวยากรณ์ร่วมด้วย 
 
ตาราง 5 การแปลโวหารภาพพจน์ (อุปลักษณ์) 

ภาษาต้นฉบับ ภาษาแปล การวิเคราะห์ 
นี่ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าสลดเหลือเกิน 
เราจะพาพวกนายกลับบ้านเอง ไมต่้อง
กังวลน่ะ 

This is such a tragic story; we’ll tke 
you home. 

อุปลักษณ ์
เรื่องราวเศร้าสลด = is such a 
tragic story 
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6. การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่าโวหารภาพพจน์แบบไทยได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษด้วยกลวิธทีี่มี
ทั้งความเท่าเทียมและการปรับเปลี่ยนที่แยบยล และน่าจะทำให้ผู้อ่านในภาษาปลายทางเข้าใจเรื่องราวท่ีนักเขียนสื่อสารออกไป
ได้เป็นอย่างดี เมื่อแปลแล้ว จึงควรได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างที่จะทำให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนต่างภาษาและวัฒนธรรมที่อาจ
นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นักเขียนได้รับรู้ว่าผู้รับสารเหล่านั้น มีความคิดเช่นไรต่อผลงานของตนและมีจุด
ใดที่จะสามารถนำไปปรับปรุงหรือพัฒนางานชิ้นต่อไปได้บ้าง และนักแปลมีข้อใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขต่อไป นอกเหนือจากการ
แปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการแปลแล้วข้ันตอนต่อไปคือการผลักดันให้
งานที่ดีที่คัดสรรแล้วของไทยได้ออกไปสู่เวทีที่กว้างขึ้น สู่สังคมซึ่งมีนักอ่านที่เข้มแข็งและหลากหลาย  สังคมไทยโดยเฉพาะ
รัฐบาลไทยควรสร้างองค์กรที่ช่วยสร้างมาตรฐานค่าตอบแทนนักเขียนอย่างเป็นธรรม สร้างสวัสดิการให้นักเขียน ดูแลด้านการ
แปลงานวรรณกรรมเพื่อเผยแพร่สู่สากลเป็นการขยายโอกาสที่จะซื้อขายลิขสิทธิ์หนังสือกับต่างประเทศเพื่อขยายพรมแดน
วรรณกรรมข้ามภาษาและวัฒนธรรม  
 
7. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 สรุป 
  การใช้ภาพพจน์ผู้วิจัยได้ศึกษาภาพพจน์ 5 ชนิด ได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ นามนัย  
 ข้อเสนอแนะ 
  ในส่วนนี ้เป็นการอธิบายแนวทางที่คาดว่าจะมีประโยชน์อย่างยิ ่งต่อการสร้างองค์ความรู ้ด้านการแปล
วรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

1. รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยวรรณกรรมและวรรณศิลป์ของไทยทั้งการวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
การบรรณาธิการ โดยเปลี่ยนทัศนคติจากที่เคยมองว่าเป็นงานวิจัยที่ไม่สร้างมูลค่า ให้มองมุม ใหม่ว่างานวิจัยเช่นนี้นำไปสู่ 
การผลิตงานสร้างสรรค์ที ่มีความเป็นเลิศทางวรรณศิลป์ยิ ่งขึ้ น ซึ ่งหากสนับสนุนให้ถูกทางแล้ว สามารถเป็นผลผลิต 
ทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่แพ้งานศิลปะด้านอื่น เช่น ภาพยนตร์ หรือจิตรกรรม 

2. หอสมุดแห่งชาติร่วมกับรัฐบาลควรมีการรวบรวมรายชื่อหนังสือวรรณกรรมไทยทุกรูปแบบที่มีการแปล
เป็นภาษาต่างประเทศแล้ว โดยหาทางช่วยให้มีการกระจายหนังสือเหล่านั้นไปยังห้องสมุดต่างประเทศ โดยเฉพาะห้องสมุด
มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ไทยศึกษา วรรณคดีเปรียบเทียบ และ/หรือ สร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนวรรณกรรมแบบออนไลน์ (E-book) พร้อมสร้างฐานข้อมูลนักแปลวรรณกรรมจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ 
อันจะนำพาวรรณกรรมไทยไปสู่สายตาต่างชาติมากขึ้น และขยายโอกาสในการขอซื้อลิขสิทธิ์ไปจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์
ต่างประเทศ 

3. สถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการแปล ควรบรรจุ วิชาการแปล
วรรณกรรมเป็นวิชาหลักด้วย นอกเหนือจากการแปลเชิงธุรกิจ หรือเชิงวิชาการ โดยรัฐควรส่งเสริมให้มีการประกวดการแปล
วรรณกรรมทั้งในระดับสถาบันการศึกษาและระดับชาติ ซึ่งอาจร่วมมือกันหลายๆ หน่วยงาน โดยมีการจัดพิมพ์ผลงานที่ได้รับ
รางวัลการแปลวรรณกรรมเพื่อเผยแพร่ผ่านกระทรวงการต่างประเทศต่อไป 

4. รัฐบาลควรจัดทำนิตยสารวรรณกรรมของชาติที่จะเป็นเวทีให้นักเขียนได้นำผลงานมารับการพิจารณาลง
พิมพ์ โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หรือประสานกันหลายหน่วยงาน หรือแม้แต่ตั้ง
หน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะ ซึ่งมีหน้าท่ีสร้างมาตรฐานค่าเรื่องและลิขสิทธิ์ด้วย  
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
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